
 1 

 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2014.gada 26.augustā          Nr. 20  

 

Domes sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā 

noteiktajā kārtībā.  

Domes sēdi vada: Māris SPRINDŽUKS  

Domē pavisam 15 deputāti  

Domes sēdē piedalās 15 deputāti:  

Juris ANTONOVS, Pēteris BALZĀNS, Artis BRŪVERS, Valērijs BULĀNS, Kerola 

DĀVIDSONE, Adrija KEIŠA, Ilze PĒTERSONE, Edmunds PLŪMĪTE, Pēteris PULTRAKS, 

Liāna PUMPURE (no plkst. 14.18), Jānis RUKS, Karina SPRŪDE, Edvīns ŠĒPERS, 

Normunds ZVIEDRIS. 

Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki: Kristīne BERĶE, Silvis GRĪNBERGS, 

Everita KĀPA, Vollijs KUKS, Sarmīte MŪZE, Dainis POPOVS, Guntis PORIETIS, Andris 

SPRICIS. 

Citi dalībnieki: SIA „Ādažu Ūdens” valdes loceklis Aivars DUNDURS, Ādažu Bērnu un 

jaunatnes sporta skolas direktore Dagnija PUĶĪTE. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

M.SPRINDŽUKS ierosina svītrot Ādažu novada domes (turpmāk – dome) sēdes darba 

kārtības 11.jautājumu „Par SIA „Ādažu Namsaimnieks” kredītsaistību uzņemšanos”, jo 

jautājums ir izskatīts Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 19.augusta sēdē un 

domes lēmums nav nepieciešams, kā arī papildināt darba kārtību ar pieciem (5) jautājumiem: 

1. Par saistošo noteikumu projektu „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu 

Mākslas un mūzikas skolā” (ziņo I.Pētersone) – izskatīt kā otro (2.) jautājumu sadaļā 

„III. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā izskatītie jautājumi”; 

2. Par saistošo noteikumu projektu „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu 

un jaunatnes sporta skolā” (ziņo I.Pētersone) – izskatīt kā trešo (3.) jautājumu sadaļā 

„III. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā izskatītie jautājumi”; 

3. Par parka soliņu un atkritumu urnu izvietošanu Pirmā ielā, Rīgas gatvē, Gaujas ielā, 

Kadagas ceļš (ziņo D.Popovs) – izskatīt kā otro (2.) jautājumu sadaļā „V. Finanšu un 

tautsaimniecības jautājumu komitejā izskatītie jautājumi”; 

4. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 28.janvāra lēmumā Nr.32 „Par 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2014. gadā” – izskatīt kā astoto 

(8.) jautājumu sadaļā „V. Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejā izskatītie 

jautājumi” 

5. Par deputātes K.Sprūdes ievēlēšanu domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu 

komitejā (M.Sprindžuks) – izskatīt kā trešo (3.) jautājumu sadaļā „VI. Citi jautājumi”. 

A.KEIŠA lūdz skaidrot, kāpēc darba kārtībā nav iekļauts jautājums par dzīvnieku izkārnījumu 

urnām. 
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M.SPRINDŽUKS skaidro, ka saskaņā ar Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas 

š.g. 19.augusta sēdē nolemto, domes Saimniecības un infrastruktūras daļai tika uzdots 

sagatavot urnu izvietošanas shēmu, kā arī aprēķināt urnu apsaimniekošanas izmaksas un tikai 

pēc tam izskatīt jautājumu domes sēdē. Minētās izmaksas netika sagatavotas. Ierosina precizēt 

jautājuma gatavību, izskatot domes Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītāja D.Popova 

sagatavotos jautājumus. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt precizēto domes š.g. 26.augusta sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Iepriekš pieņemto domes tiesību aktu precizēšana: 

1. Par grozījumiem 22.07.2014. lēmumā Nr.161 „Vieglatlētikas inventāra iegāde Ādažu 

Bērnu un jaunatnes sporta skolai”. 

2. Par grozījumiem 22.07.2014. lēmumā Nr.163 „Par dalību projektā „Videoprojektora un 

ekrāna iegāde Ādažu kultūras centra Ceriņu zālei””. 

3. Par grozījumiem 22.07.2014. lēmumā Nr.164 „Par dalību projektā „Skārienjūtīgo 

monitoru, sienas stiprinājumu un mikrodatoru iegāde Ādažu muzejam””. 

4. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 22.jūlija lēmumā Nr.175 „Par Pierīgas 

BJSS nosaukuma maiņu, skolas nolikuma un audzēkņu uzņemšanas kārtības noteikšanu 

apstiprināšanu”. 

5. Par redakcionāliem grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 27.maija saistošos 

noteikumus Nr.11 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”. 

II. Sociālo jautājumu komitejā izskatītie jautājumi: 

Jautājumi tiks izskatīti sēdes slēgtajā daļā. 

III. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā izskatītie jautājumi: 

6. Par bērna uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas. 

7. Par saistošo noteikumu projektu „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Mākslas 

un mūzikas skolā”. 

8. Par saistošo noteikumu projektu „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un 

jaunatnes sporta skolā”. 

IV. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

9. Jautājums par ūdens un kanalizācijas kolektora „Kamenītes” un „Dālderlauki” 

pārņemšanu SIA „Ādažu ūdens” īpašumā. 

10. Teritorijas plānošanas jautājumi. 

10.1. Par lokālplānojumu nodošanu publiskajai apspriešanai. 

10.1.1. Nekustamo īpašumu Ataru ciemā „Kalnatari” un „Dižatari” lokālplānojuma 

nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

10.1.2. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Gundegas” lokālplānojuma nodošana 

publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

10.2. Par detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu. 

10.2.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Dailas” detālplānojuma grozījumu 

projekta apstiprināšana 

10.3. Par atļauju turpināt izstrādāt detālplānojuma projektu. 

10.3.1. Atļauja turpināt izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem 

īpašumiem „Nūrnieki” un „Ziedoņi” un jauna darba uzdevuma izsniegšana 

10.4. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. 

10.4.1. Nekustamo īpašumu Ādažu ciemā Rīgas gatvē 5 un Rīgas gatvē 7 zemes 

ierīcības projekta apstiprināšana 

11. Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju Lāceņu ielā 19, Kadaga, Ādažu novads. 
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V. Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejā izskatītie jautājumi: 

12. Informatīvs jautājums par piedalīšanos izsolē par dzīvokļa iegādi pašvaldības dzīvojamā 

fonda vajadzībām. 

13. Par parka soliņu un atkritumu urnu izvietošanu Pirmā ielā, Rīgas gatvē, Gaujas ielā, 

Kadagas ceļš. 

14. Zemes jautājumi. 

15. Par tirdzniecības laukuma attīstības projektu Gaujas ielā 7. 

16. Par atbalstu ātruma vaļņa („guļošā policista”) ierīkošanai par Dvīņu ielas īpašnieku 

līdzekļiem. 

17. Par noteikumu projektu „Pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi”. 

18. Par saistošo noteikumu projektu „Grozījumi Ādažu novada domes 2013. gada 23. jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības nolikums””. 

19. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 28.janvāra lēmumā Nr.32 „Par 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2014. gadā”. 

20. Par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu. 

21. Par saistošajiem noteikumiem „Grozījums Ādažu novada domes 2010.gada 27. jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. 22 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību 

Ādažu novadā””. 

22. Par noteikumu projektu „Personalizētu elektronisko biļešu saņemšanas kārtība Ādažu 

vidusskolas skolēniem”. 

23. Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pirmsskolas            

izglītības programmā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. 

24. Par saistošajiem noteikumiem „Par grozījumiem Ādažu novada domes 2011.gada 

25.janvāra noteikumos Nr. 2 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības 

līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs”. 

25. Par Ādažu novada domes Iepirkumu komisijas sastāvu. 

26. Par grozījumiem pašvaldības budžetā. 

VI. Citi jautājumi: 

27. Par atļauju J.Veinbergam savienot Ādažu novada Administratīvās komisijas 

priekšsēdētāja vietnieka amatu ar jurista darbu SIA „Ādažu Ūdens”. 

28. Par atļauju J.Veinbergam savienot Ādažu novada Administratīvās komisijas 

priekšsēdētāja vietnieka amatu  ar SIA „Ādažu Ūdens” iepirkumu komisijas locekļa 

pienākumiem. 

29. Par deputātes K.Sprūdes ievēlēšanu domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu 

komitejā. 

– SLĒGTĀ DAĻA – 

Ierobežotas pieejamības informācija. 

 

1. Par grozījumiem 22.07.2014. lēmumā Nr. 161 „Vieglatlētikas inventāra iegāde 

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolai” 

________________________________________________________________________ 

(D.Puķīte) 

Iepirkumu procedūras ID Nr.ĀND2014/101ELFLA rezultātā ir precizētas plānotās izmaksas, 

līdz ar ko ir nepieciešams precizēt domes š.g. 22.jūlija lēmumu Nr.161 „Vieglatlētikas 

inventāra iegāde Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolai”.  

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.180 „Par grozījumiem 22.07.2014. lēmumā Nr. 161 

„Vieglatlētikas inventāra iegāde Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolai””. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.180 parakstīšanai. 
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2. Par grozījumiem 22.07.2014. lēmumā Nr.163 „Par dalību projektā „Videoprojektora 

un ekrāna iegāde Ādažu kultūras centra Ceriņu zālei”” 

________________________________________________________________________ 

(M.Sprindžuks) 

Iepirkumu procedūras ID Nr.ĀND2014/106-2 rezultātā ir precizētas plānotās izmaksas, līdz ar 

ko ir nepieciešams precizēt domes š.g. 22.jūlija lēmumu Nr.163 „Par dalību projektā 

„Videoprojektora un ekrāna iegāde Ādažu kultūras centra Ceriņu zālei””.  

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.181 „Par grozījumiem 22.07.2014. lēmumā Nr. 163 „Par dalību 

projektā „Videoprojektora un ekrāna iegāde Ādažu kultūras centra Ceriņu zālei”””. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.181 parakstīšanai. 

 

3. Par grozījumiem 22.07.2014. lēmumā Nr.164 „Par dalību projektā „Skārienjūtīgo 

monitoru, sienas stiprinājumu un mikrodatoru iegāde Ādažu muzejam”” 

________________________________________________________________________ 

(M.Sprindžuks) 

Iepirkumu procedūras ID Nr.ĀND2014/107ELFLA rezultātā ir precizētas plānotās izmaksas, 

līdz ar ko ir nepieciešams precizēt domes š.g. 22.jūlija lēmumu Nr.164 „Par dalību projektā 

„Skārienjūtīgo monitoru, sienas stiprinājumu un mikrodatoru iegāde Ādažu muzejam””.  

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.182 „Par grozījumiem 22.07.2014. lēmumā Nr.164 „Par dalību 

projektā „Skārienjūtīgo monitoru, sienas stiprinājumu un mikrodatoru iegāde Ādažu 

muzejam”””. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.182 parakstīšanai. 

 

4. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 22.jūlija lēmumā Nr.175 „Par 

Pierīgas BJSS nosaukuma maiņu, skolas nolikuma un audzēkņu uzņemšanas 

kārtības noteikšanu apstiprināšanu” 

________________________________________________________________________ 

(D.Puķīte) 

Pamatojoties uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta rekomendācijām un izsniegtām jaunām 

sporta programmu licencēm, kā arī konstatētajām nepilnībām ar domes 2014.gada 22.jūlija 

lēmumu Nr.175 „Par Pierīgas BJSS nosaukuma maiņu, skolas nolikuma un audzēkņu 

uzņemšanas kārtības noteikšanu apstiprināšanu” apstiprinātajā pielikumā Nr.1 „Ādažu Bērnu 

un jaunatnes sporta skolas nolikums”, ir sagatavots lēmuma projekts „Par grozījumiem Ādažu 

novada domes 2014.gada 22.jūlija lēmumā Nr.175 „Par Pierīgas BJSS nosaukuma maiņu, 

skolas nolikuma un audzēkņu uzņemšanas kārtības noteikšanu apstiprināšanu”” un nolikuma 

projekts „Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikums”. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.183 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 22.jūlija 

lēmumā Nr.175 „Par Pierīgas BJSS nosaukuma maiņu, skolas nolikuma un audzēkņu 

uzņemšanas kārtības noteikšanu apstiprināšanu” un nolikumu Nr.13 „Ādažu Bērnu un 

jaunatnes sporta skolas nolikums”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.183 un nolikumu Nr.13 parakstīšanai. 
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5. Par redakcionāliem grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 27.maija saistošos 

noteikumus Nr.11 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu 

Ādažu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” 

________________________________________________________________________ 

(E.Kāpa) 

Domes 2014.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.11 „Par pirmsskolas vecuma bērnu 

reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” 25.punktā ir 

nepieciešams veikt redakcionālus labojumus, aizstājot skaitli „23.2” un „23.3.” ar skaitli 

„24.2” un „24.3.” 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.184 „Par redakcionāliem grozījumiem Ādažu novada domes 

2014.gada 27.maija saistošos noteikumus Nr.11 „Par pirmsskolas vecuma bērnu 

reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.184 parakstīšanai. 

 

6. Par bērna uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas 

________________________________________________________________________ 

(I.Pētersone) 

Jautājums par bērna uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas ir atbalstīts 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas š.g. 6.augusta sēdē.  

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.185 „Par bērna uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē 

ārpus kārtas”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.185 parakstīšanai. 

 

7. Par saistošo noteikumu projektu „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu 

Mākslas un mūzikas skolā” 

________________________________________________________________________ 

(E.Kāpa) 

Saistošo noteikumu projekts „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Mākslas un 

mūzikas skolā” ir atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas š.g. 6.augusta 

sēdē. Saistošie noteikumi nosaka kārtību kādā veicams Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 

audzēkņu vecāku līdzfinansējums – mācību maksa – profesionālās ievirzes mūzikas un 

mākslas programmu realizācijai. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.16 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu 

Mākslas un mūzikas skolā”. 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr.16 parakstīšanai. 

 

8. Par saistošo noteikumu projektu „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu 

Bērnu un jaunatnes sporta skolā” 

________________________________________________________________________ 

(I.Pētersone) 

Saistošo noteikumu projekts „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un 

jaunatnes sporta skolā” ir atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas š.g. 

6.augusta sēdē. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicams Ādažu Bērnu un jaunatnes 

sporta skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējums – mācību maksa – profesionālās ievirzes 

sporta programmu realizācijai. 
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Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.17 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu 

Bērnu un jaunatnes sporta skolā”. 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr.17 parakstīšanai. 

 

9. Jautājums par ūdens un kanalizācijas kolektora „Kamenītes” un „Dālderlauki” 

pārņemšanu SIA „Ādažu ūdens” īpašumā 

________________________________________________________________________ 

(A.Dundurs) 

SIA „Eimuru tīkli” (reģistrācijas Nr. 40003976000, juridiskā adrese: Ziedleju iela 1, Mārupe, 

Mārupes novads) savā iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/3983-E) lūdz domi pārņemt par 

SIA „Eimuru tīkli” līdzekļiem izbūvētos ūdens un kanalizācijas kolektorus „Kamenītes” un 

„Dālderlauki” pašvaldības īpašumā. Priekšlikums ir atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 

19.augusta sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.186 „Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Eimuru tīkli” ūdens 

un kanalizācijas kolektoru „KAMENĪTES” un „DĀLDERLAUKI””, ar precizējumu, 

ka līdz š.g. 1.novembrim SIA „Ādažu Ūdens” ir jāizvērtē iespēja iegūt īpašumā 

minētos kolektorus. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.186 parakstīšanai. 

 

10. Teritorijas plānošanas jautājumi 

10.1. Par lokālplānojumu nodošanu publiskajai apspriešanai 

10.1.1. Nekustamo īpašumu Ataru ciemā „Kalnatari” un „Dižatari” lokālplānojuma 

nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

________________________________________________________________________ 

(S.Grīnbergs) 

SIA „DAMSIJAS” (adrese: Brīvības gatve 223, Rīga LV-1039) savā š.g. 4.augusta 

iesniegumā Nr.2-153/08/2014 (reģ. Nr.ADM/1-18/14/3604-D) lūdz pieņemt lēmumu par 

nekustamo īpašumu „Kalnatari” un „Dižatari” lokālplānojuma redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Lēmuma projekts tika atbalstīts Attīstības 

komitejas š.g. 19.augusta sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.187 „Par Ādažu novada Ataru ciema nekustamo īpašumu 

„Kalnatari” un „Dižatari” lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.187 parakstīšanai. 

 

10.1.2. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Gundegas” lokālplānojuma 

nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

________________________________________________________________________ 

(S.Grīnbergs) 

Z.V. (adrese) savā š.g. 4.augusta iesniegumā (reģ. Nr.ADM/1-18/14/3618-V) lūdz pieņemt 

lēmumu par nekustamā īpašuma „Gundegas” lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai 

apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Lēmuma projekts ir precizēts saskaņā ar Attīstības 

komitejas š.g. 19.augusta sēdē nolemto.  

Plkst. 14.18 sēdē piedalās L.PUMPURE. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Pieņemt lēmumu Nr.188 „Par Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma 

„Gundegas” lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un 

institūciju atzinumu saņemšanai”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.188 parakstīšanai. 

 

10.2. Par detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu 

10.2.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Dailas” detālplānojuma grozījumu projekta 

apstiprināšana 

________________________________________________________________________ 

(S.Grīnbergs) 

Z.V. (adrese) š.g. 4.augustā iesniedza Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma 

„Dailas” detālplānojuma grozījumu projektu (reģ. Nr.ADM/1-18/14/3617-V). Lēmuma 

projekts ir atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 19.augusta sēdē.  

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.189 „Par Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma 

„Dailas” detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.189 parakstīšanai. 

 

10.3. Par atļauju turpināt izstrādāt detālplānojuma projektu 

10.3.1. Atļauja turpināt izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem 

„Nūrnieki” un „Ziedoņi” un jauna darba uzdevuma izsniegšana 

________________________________________________________________________ 

(S.Grīnbergs) 

M.V. (adrese) savā š.g. 6.augusta iesniegumā (reģ. Nr.ADM/1-18/14/3686-V) lūdz pagarināt 

detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Nūrnieki” un „Ziedoņi” izstrādes termiņu un 

izdot jaunu darba uzdevumu atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem. Lēmuma projekts 

ir atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 19.augusta sēdē.  

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.190 „Par atļauju turpināt izstrādāt detālplānojuma projektu 

nekustamajiem īpašumiem „Nūrnieki” un „Ziedoņi” un jauna darba uzdevuma 

izsniegšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.190 parakstīšanai. 

 

10.4. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu 

10.4.1. Nekustamo īpašumu Ādažu ciemā Rīgas gatvē 5 un Rīgas gatvē 7 zemes ierīcības 

projekta apstiprināšana 

________________________________________________________________________ 

(S.Grīnbergs) 

SIA „M un M risinājumi” (adrese: Kr.Barona iela 95A-12, Rīga LV-1012) savā š.g. 2.jūlija 

iesniegumā (reģ. Nr.ADM/1-18/14/3017-M) lūdz apstiprināt zemes ierīcības projektu Ādažu 

novada Ādažu ciema nekustamajiem īpašumiem Rīgas gatvē 5 (kad. apz. 8044 007 0002) un 

Rīgas gatvē 7 (kad. apz. 8044 007 0479). Lēmuma projekts ir atbalstīts Attīstības komitejas 

š.g. 19.augusta sēdē.  

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.191 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ādažu novada 

Ādažu ciema nekustamajiem īpašumiem Rīgas gatvē 5 un Rīgas gatvē 7”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.191 parakstīšanai. 
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11. Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju Lāceņu ielā 19, Kadaga, Ādažu novads 

________________________________________________________________________ 

(A.Spricis) 

Būvvalde ierosina novērst nelikumīgās būvniecības radītās sekas Ādažu novada Kadagas 

ciema nekustamajā īpašumā Lāceņu iela 19, (kadastra Nr.8044 002 0185). Lēmuma projekts, 

kas paredz atļaut A.S. veikt dzīvojamās mājas būvniecības darbus Lāceņu ielā 19, Kadagā, 

Ādažu novadā  pēc būves tehniskā projekta akceptēšanas, atbilstoši izsniegtajam Plānošanas 

un arhitektūras uzdevumam un pēc būvatļaujas saņemšanas līdz 2015.gada 31.augustam, ir 

atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 19.augusta sēdē.  

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.192 „Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju Lāceņu ielā 19, 

Kadaga, Ādažu novads”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.192 parakstīšanai. 

 

12. Informatīvs jautājums par piedalīšanos izsolē par dzīvokļa iegādi pašvaldības 

dzīvojamā fonda vajadzībām 

________________________________________________________________________ 

(D.Popovs) 

Saskaņā ar domes š.g. 12.augusta lēmumu Nr.179 „Par nekustamā īpašuma iegūšanu 

pašvaldības īpašumā” dome, piedaloties Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināta tiesu 

izpildītāja G.Hmeļevska rīkotajā pirmajā izsolē 2014.gada 20.augustā, ieguva tās īpašumā 

nekustamo īpašumu „Kadaga 5”-14, Kadaga, Ādažu novads, kadastra numurs 8044 9001588, 

kas sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 39,2 kv.m, un kopīpašuma 3620/367910 

domājās daļas no daudzdzīvokļu mājas zemes (kadastra numurs 8044 005 0071). Dzīvokļa 

sākumcena bija 8900 EUR, tas tika iegādāts par 10400 EUR. Š.g. 21.augustā tika veikta 

dzīvokļa apsekošana un sastādīts pieņemšanas-nodošanas akts, kurā fiksēti skaitītāju rādītāji. 

Dzīvoklis tiks atbrīvots uz š.g. septembra sākumu. 

Deputāti pieņem informāciju zināšanai. 

 

13. Par parka soliņu un atkritumu urnu izvietošanu Pirmā ielā, Rīgas gatvē, Gaujas 

ielā, Kadagas ceļš 

________________________________________________________________________ 

(D.Popovs) 

Ir sagatavots lēmuma projekts par 16 parka soliņu un 16 atkritumu urnu uzstādīšanu novada 

teritorijā. D.POPOVS lūdz atlikt jautājuma izskatīšanu par dzīvnieku izkārnījumu urnu 

apsaimniekošanas izmaksām līdz nākamajai domes sēdei. 16 parka soliņu un 16 atkritumu 

urnu izvietošana paredzēta pašvaldībai piederošā nekustamajā īpašumā Pirmā ielā, Rīgas 

gatvē, Gaujas ielā 4 un „Kadagas ceļš”, jo minētajos īpašumos kājāmgājējiem nav nodrošināta 

iespēja komfortablai atpūtai un atbrīvošanai no sīkiem sadzīves atkritumiem. Jautājums ir 

atbalstīts Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 19.augusta sēdē. Ir precizēta 

lēmuma projekta 2.punktā norādītā summa no 6480 EUR uz 7750 EUR (iekļauts PVN).  

K.SPRŪDE neatbalsta lēmuma projektā norādīto soliņu dizainu, uzskatot, ka tiem jābūt 

pievilcīgākajiem. 

D.POPOVS informē, ka soliņus saskaņoja domes Būvvalde (pamatojums: soliņiem ciemā 

jābūt vienādiem, kā Līgo laukumā). 

Pēc debatēm (K.SPRŪDE, D.POPOVS, A.KEIŠA, K.DĀVIDSONE, J.RUKS, G.PORIETIS, 

A.BRŪVERS, E.ŠĒPERS, E.KĀPA) [domes sēdes audio ieraksta laiks 27.54–34.56] deputāti 

vienojās atlikt jautājuma izskatīšanu un uzaicināt uz sēdi Būvvaldes vadītāju D.Mednieci. 
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14. Zemes jautājumi 

14.1. Par zemes vienību apvienošanu 
________________________________________________________________________ 

(V.Kuks) 

U.M. savā š.g. 1.augusta iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/3586) lūdz atļauju apvienot 

nekustamo īpašumu Baltezera iela 38A un Baltezera iela 38B zemes vienības un saglabāt 

apvienotajai zemes vienībai adresi Baltezera iela 38A, Baltezers, Ādažu novads. Pamatojoties 

uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības 

projekts nav izstrādājams, ja: apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par 

to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra 

noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 

20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 19.1.punktu,  

atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Piekrist Ādažu novada Baltezera ciema nekustamo īpašumu Baltezera iela 38A un 

Baltezera iela 38B zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8044 013 0459 un 8044 

013 0237 apvienošanai. 

2. Saglabāt apvienotajai zemes vienībai 0,9644 ha kopplatībā adresi: Baltezera iela 38A, 

Baltezers, Ādažu novads. 

3. Saglabāt apvienotajai zemes vienībai 0,9644 ha kopplatībā nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, lietošanas mērķa kods 0601. 

 

14.2. Par zemes vienību platību precizēšanu 

________________________________________________________________________ 

(V.Kuks) 

14.2.1. Pamatojoties uz SIA „Apriņķa mērnieks” sniegto informāciju par Ādažu novada 

pašvaldībai piederošu un piekritīgu zemes vienību platībām pēc to robežu kadastrālās 

uzmērīšanas dabā, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 8.panta 2.punktu, 57.panta 

1.punktu un 84.pantu,  

atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Precizēt ar Ādažu novada domes 2008.gada 26.augusta sēdes Nr.11, protokola p.4.1.6. 

lēmumu, Ādažu novada domes 2008.gada 23.septembra lēmumu Nr.137 „Par 

neapbūvētas lauku apvidu zemes „Kadagas centrs”, Ādažu novadā piekritību 

pašvaldībai” un Ādažu novada domes 2014.gada 22.jūlija sēdes Nr.16, protokola 

p.8.1.4. lēmumu „Kadagas centrs”, Kadaga, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8044 005 0105 noteikto platību, nosakot to precizēto platību – 19,18 ha, saskaņā ar 

precizēto grafisko pielikumu Nr.1.  

2. Noteikt, ka izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt 

precizēta. 

14.2.2. Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta sniegto informāciju no Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra informācijas sistēmas par Ādažu novada pašvaldībai piederošu un piekritīgu 

„Gaujas iela A” zemes vienības platību, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 8.panta 

2.punktu, 57.panta 1.punktu un 84.pantu,  

atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Precizēt ar Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra lēmumu Nr.247 „Par 

nekustamā īpašuma objekta noteikšanu”,  „Gaujas iela A” zemes vienībai ar kadastra 
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apzīmējumu 8044 007 0521 noteikto platību (1,2 ha), nosakot to precizēto platību – 

1,122 ha.  

2. Noteikt, ka izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt 

precizēta. 

 

14.3.  Par „Gaujas iela A” zemes piekritību pašvaldībai 
________________________________________________________________________ 

(V.Kuks) 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 1.augusta rīkojumu Nr.405 (prot. Nr.41 7.§)  „Par 

valstij piekrītošā nekustamā īpašuma „Gaujas iela A” Ādažos, Ādažu novadā, nodošanu 

Ādažu novada pašvaldības īpašumā”, Satiksmes ministrija nodod Ādažu novada pašvaldības 

īpašumā valsts nekustamo īpašumu „Gaujas iela A” (kadastra Nr.80440070523) un uz tās 

izbūvēto komplekso inženierbūvi - valsts vietējā autoceļa V46 „Ādaži-Garkalne” posmu 

0,125-0,615 km, Ādažos, zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 80440070521. 

Autoceļam ar domes lēmumu piešķirts jauns nosaukums: „Gaujas iela A”, Ādaži, Ādažu 

novads. Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā 

nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama 

zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 

3.2.apakšpunktam un 11.punktam, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 7.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturto daļu, 

atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Zemes reformas laikā pašvaldības funkciju īstenošanai Ādažu novada pašvaldībai 

piekrīt zemes gabali, kuri paredzēti ielu (ceļu) būvniecībai vai uz kurām ir izbūvētas 

ielas. 

1.1. „Gaujas iela A”, Ādaži, Ādažu nov. (zemes vienība 1,122 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 80440070521.  

2.  Noteikt, ka izpildot īpašuma robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var 

tikt precizēta. 

 

14.4. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā 
________________________________________________________________________ 

(V.Kuks) 

14.4.1. Saņemts Krievijas Federācijas pilsoņa A.M., dzīvojoša (adrese), pilnvarotās personas 

E.P. š.g. 25.augusta iesniegums (reģ. Nr. ADM/1-18/14/3954) par domes piekrišanu 

zemesgabala 1207/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers 

zemes 1,31 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju 

lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību. Pamatojoties uz likuma „Par 

zemes privatizāciju lauku apvidos” VI nodaļas prasībām un 30.pantā noteikto darījumu 

izskatīšanas kārtību, 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, I.PĒTERSONE, E.PLŪMĪTE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, 

J.RUKS, M.SPRINDŽUKS, K.SPRŪDE, E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), „pret” – 1 (A.KEIŠA), 

„atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsonis A.M., (dzimšanas dati),  iegūst īpašumā 

1207/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers 

(kadastra Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā dzīvokļa īpašuma Nr.61 

uzturēšanai. 
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14.4.2. Saņemts Latvijas Republikas nepilsoņa S.O., dzīvojoša (adrese), š.g. 15.augusta 

iesniegums (reģ. Nr. ADM/1-18/14/3838) par domes piekrišanu nekustamā īpašuma Zelta iela 

9, Stapriņi, zemesgabala 0,3564 ha platībā 1/2 domājamās daļas reģistrācijai zemesgrāmatā 

saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu 

izskatīšanas kārtību. Pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” VI 

nodaļas prasībām un 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību, 

atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsonis S.O., (personas kods),  iegūst īpašumā 1/2 

(vienu otro) domājamo daļu no nekustamā īpašuma Zelta iela 9, Stapriņi, Ādažu nov. 

(kadastra Nr.80440030178) zemesgabala 0,3564 ha platībā dzīvojamās mājas 

uzturēšanai. 

Plkst. 14.39 sēdē piedalās D.MEDNIECE. 

Deputāti atkārtoti izskata darba kārtības 13.jautājumu. 

 

13. Par parka soliņu un atkritumu urnu izvietošanu Pirmā ielā, Rīgas gatvē, Gaujas ielā, 

Kadagas ceļš 
________________________________________________________________________ 

(D.Popovs, D.Medniece) 

Pēc debatēm (D.MEDNIECE, K.SPRŪDE, M.SPRINDŽUKS, J.RUKS, E.PLŪMĪTE, 

D.POPOVS, P.BALZĀNS, L.PUMPURE, E.KĀPA, A.BRŪVERS) [domes sēdes audio 

ieraksta laiks 39.08–53.54] deputāti vienojas balsot par 2 (diviem) soliņu variantiem. 

Atklāti balsojot, ar 2 balsīm „par” (P.BALZĀNS, E.PLŪMĪTE), „pret” – 13 (J.ANTONOVS, 

A.BRŪVERS, V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, I.PĒTERSONE, P.PULTRAKS, 

L.PUMPURE, J.RUKS, M.SPRINDŽUKS, K.SPRŪDE, E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), 

„atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Neatbalstīt lēmuma projekta „Par Ādažu novada administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu” pielikumā minēto soliņu (vienības cena 240 EUR) izvietošanu 

pašvaldībai piederošā nekustamajā īpašumā Pirmā ielā, Rīgas gatvē, Gaujas ielā 4 un 

„Kadagas ceļš”. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (J.ANTONOVS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, 

K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, I.PĒTERSONE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.RUKS, 

M.SPRINDŽUKS, K.SPRŪDE, E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), „pret” – 2 (P.BALZĀNS, 

E.PLŪMĪTE), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Atbalstīt parka soliņu (ID numurs 14593, vienības cena 307,20 EUR) izvietošanu 

pašvaldībai piederošā nekustamajā īpašumā Pirmā ielā, Rīgas gatvē, Gaujas ielā 4 

un „Kadagas ceļš”. 

2. Precizēt lēmumu Nr.193 „Par Ādažu novada administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu” saskaņā ar šī nolēmuma 1.punktā minēto. 

3. Sagatavot lēmumu Nr.193 parakstīšanai. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par lēmumā norādīto kopsummu, izskatot darba kārtības 

26.jautājumu par pašvaldības budžeta grozījumiem. 

 

15. Par tirdzniecības laukuma attīstības projektu Gaujas ielā 7 

________________________________________________________________________ 

(K.Berķe) 

Tirdzniecības laukuma attīstības projekts Gaujas ielā 7 ir atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 

12.augusta sēdē un Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 19.augusta sēdē. Ir 
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sagatavots lēmuma projekts, kas paredz organizēt tehniskā projekta izstrādi „Tirdzniecības 

laukuma rekonstrukcija Ādažos, Gaujas ielā 7” . 

Pēc debatēm (J.RUKS, M.SPRINDŽUKS, E.PLŪMĪTE, A.KEIŠA, K.BERĶE) [domes sēdes 

audio ieraksta laiks 57.53–1.04.39] deputāti vienojas balsot par lēmuma projektu. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, I.PĒTERSONE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, 

J.RUKS, M.SPRINDŽUKS, K.SPRŪDE, E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), „pret” – 1 

(E.PLŪMĪTE), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.194 „Par tirdzniecības laukuma attīstības projektu Gaujas ielā 7”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.194 parakstīšanai. 

 

16. Par atbalstu ātruma vaļņa („guļošā policista”) ierīkošanai par Dvīņu ielas īpašnieku 

līdzekļiem 

________________________________________________________________________ 

(J.Antonovs) 

Jautājuma izskatīšana tiek atlikta līdz tā saskaņošanai ar Dvīņu ielas īpašniekiem. 

 

17. Par noteikumu projektu „Pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi” 

________________________________________________________________________ 

(G.Porietis) 

Iekšējo noteikumu projekts „Pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi” ir atbalstīts 

Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 19.augustā sēdē.  

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt noteikumus Nr.7 „Pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi”. 

2. Sagatavot noteikumus Nr.7 parakstīšanai. 

 

18. Par saistošo noteikumu projektu „Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada 

23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”” 

________________________________________________________________________ 

(E.Kāpa) 

Saistošo noteikumu projekts „Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada 23.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”” tika atbalstīts Finanšu un 

tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 19.augusta sēdē (Piezīme: Lēmums par noteikumu 

projektu virzību izskatīšanai domes š.g. 26.augusta sēdē tika pieņemts ar 7 balsīm „par” 

(P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, P.PULTRAKS, J.RUKS, 

M.SPRINDŽUKS), „pret” – 5 (J.ANTONOVS, A.KEIŠA, E.PLŪMĪTE, E.ŠĒPERS, 

N.ZVIEDRIS), „atturas” – nav). 

Pēc debatēm (E.ŠĒPERS, E.PLŪMĪTE, M.SPRINDŽUKS, G.PORIETIS) [domes sēdes 

audio ieraksta laiks 1.09.57–1.16.41] deputāti vienojas balsot par saistošo noteikumu 

projektu. 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, 

K.DĀVIDSONE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.RUKS, M.SPRINDŽUKS), „pret” – 7 

(J.ANTONOVS, A.KEIŠA, I.PĒTERSONE, E.PLŪMĪTE, K.SPRŪDE, E.ŠĒPERS, 

N.ZVIEDRIS), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada 

23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības nolikums””. 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr.18 parakstīšanai. 
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19. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 28.janvāra lēmumā Nr.32 „Par 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2014. gadā” 

________________________________________________________________________ 

(L.Raiskuma) 

Atsaucoties uz domes pieņemtajiem grozījumiem pašvaldības nolikumā, ir sagatavots lēmuma 

projekts „Par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 28.janvāra lēmumā Nr.32 „Par 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2014. gadā””, kas paredz papildināt 

pašvaldības institūcijas amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu 1.pielikuma sadaļu „Pārvalde - 

0110” ar jaunu ierakstu „priekšsēdētāja vietnieks”, nosakot 2014.gada amatalgu 2081 EUR 

apmērā. 

Pēc debatēm (E.PLŪMĪTE, M.SPRINDŽUKS) [domes sēdes audio ieraksta laiks 1.18.54–

1.20.14] deputāti vienojas balsot par lēmuma projektu. 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, 

K.DĀVIDSONE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.RUKS, M.SPRINDŽUKS), „pret” – 7 

(J.ANTONOVS, A.KEIŠA, I.PĒTERSONE, E.PLŪMĪTE, K.SPRŪDE, E.ŠĒPERS, 

N.ZVIEDRIS), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.195 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 

28.janvāra lēmumā Nr.32 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 

2014.gadā””. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.195 parakstīšanai. 

 

20. Par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu 

________________________________________________________________________ 

(E.Kāpa) 

Lēmuma projekts „Par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu” ir atbalstīts Finanšu un 

tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 19.augusta sēdē. Lēmuma projekts paredz slēgt 

deleģēšanas līgumu uz trīs (3) gadiem ar SIA „Mērniecības Datu Centrs” (reģistrācijas 

Nr.40003831048, juridiskā adrese: Sarkandaugavas iela 26k-8, Rīga, LV-1005) par 

ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sestajā daļā noteikto pašvaldības pārvaldes 

uzdevumu (izveidot un uzturēt augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi par 

Ādažu novada administratīvo teritoriju, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, veikt iesniegtās informācijas pārbaudi 

un nodrošināt datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā). 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.196 „Par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.196 parakstīšanai. 

 

21. Par saistošajiem noteikumiem „Grozījums Ādažu novada domes 2010.gada 27.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.22 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites 

kārtību Ādažu novadā”” 

________________________________________________________________________ 

(E.Kāpa) 

Saistošo noteikumu projekts „Grozījums Ādažu novada domes 2010.gada 27.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.22 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Ādažu novadā”” ir atbalstīts 

Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 19.augusta sēdē. Saistošo noteikumu 

projekts paredz noteikt maksu, kādu pakalpojuma sniedzējs – pašvaldības deleģētā persona – 
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ir tiesīga saņemt no pasūtītāja par informācijas pārbaudi, reģistrēšanu datubāzē, sagatavošanu 

un izsniegšanu no datubāzes. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.19 „Grozījums Ādažu novada domes 2010.gada 

27.jūlija saistošajos noteikumos Nr.22 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites 

kārtību Ādažu novadā””. 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr.19 parakstīšanai. 

 

22. Par noteikumu projektu „Personalizētu elektronisko biļešu saņemšanas kārtība 

Ādažu vidusskolas skolēniem” 

________________________________________________________________________ 

(E.Kāpa) 

Iekšējo noteikumu projekts „Personalizētu elektronisko biļešu saņemšanas kārtība Ādažu 

vidusskolas skolēniem” ir atbalstīts Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 

19.augusta sēdē. Noteikumu projekts paredz noteikt personalizētu elektronisko biļešu 

saņemšanas kārtību vidusskolas skolēniem, kuriem saskaņā ar attiecīgiem Ministru kabineta 

noteikumiem un līgumu starp Ādažu novada domi un sabiedrisko pārvadājumu pakalpojuma 

sniedzēju ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus Ādažu novadā. Noteikumu 

projekta 1.punkts ir papildināts ar vārdiem „Ādažu Brīvās Valdorfa skolas”. 

Pēc debatēm (E.KĀPA, M.SPRINDŽUKS, K.DĀVIDSONE) [domes sēdes audio ieraksta 

laiks 1.23.58–1.27.08] deputāti vienojas balsot par noteikumu projektu. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, I.PĒTERSONE, E.PLŪMĪTE, P.PULTRAKS, 

L.PUMPURE, J.RUKS, K.SPRŪDE, E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), „pret” – nav, „atturas” – 

nav, „nebalso” – 1 (M.SPRINDŽUKS) DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt noteikumus Nr.8 „Personalizētu elektronisko biļešu saņemšanas kārtība 

Ādažu novada izglītības iestāžu skolēniem”. 

2. Sagatavot noteikumus Nr.8 parakstīšanai. 

 

23. Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pirmsskolas            

izglītības programmā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 

________________________________________________________________________ 

(P.Balzāns) 

Jautājums par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pirmsskolas 

izglītības programmā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ir atbalstīts Izglītības, kultūras 

un sporta jautājumu komitejas š.g. 6.augusta sēdē un Finanšu un tautsaimniecības jautājumu 

komitejas š.g. 19.augusta sēdē un ir sagatavots lēmuma projekts, kas nosaka pašvaldības 

vidējās izmaksas vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādē 182,26 EUR mēnesī. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.197 „Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam 

izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādē”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.197 parakstīšanai. 
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24. Par saistošajiem noteikumiem „Par grozījumiem Ādažu novada domes 2011.gada 

25.janvāra noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības 

līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības 

iestādēs”” 

________________________________________________________________________ 

(E.Kāpa) 

Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Ādažu novada domes 2011.gada 25.janvāra 

noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu 

pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs””, ir atbalstīts Finanšu 

un tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 19.augusta sēdē, ar precizējumiem. Saistošo 

noteikumu projekts nosaka pašvaldības līdzfinansējuma  apmēru par vienu bērnu mēnesī, kas 

ir  vienāds ar vidējiem uzturēšanas izdevumiem vienam bērnam Ādažu novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī kārtību, kādā bērna likumīgais pārstāvis ir tiesīgs 

atteikties no vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un tiesīgs atkārtoti saņemt vietu 

pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē. 

Pēc debatēm (E.KĀPA, P.BALZĀNS, I.PĒTERSONE, M.SPRINDŽUKS, E.KĀPA, 

K.SPRŪDE, E.PLŪMĪTE, K.DĀVIDSONE, J.RUKS) [domes sēdes audio ieraksta laiks 

1.32.00–1.58.33] deputāti vienojas balsot par saistošo noteikumu projektu, precizējot 

1.3.apakšpunktu, paredzot, ka privāto izglītības iestādi apmeklējoša bērna likumīgajam 

pārstāvim ir tiesības atteikties no piedāvājuma bērnam ieņemt vietu pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādē tikai gadījumā, ja aiz bērna rindā ir vēl citi bērni no pusotra gada vecuma, 

rakstveidā par to paziņojot pašvaldībai viena mēneša laikā. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, 

K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, I.PĒTERSONE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, 

M.SPRINDŽUKS, K.SPRŪDE, E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), „pret” – 2 (J.ANTONOVS, 

E.PLŪMĪTE), „atturas” – 1 (J.RUKS,), DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.20 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 

2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada 

pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas 

izglītības iestādēs””. 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr.20 parakstīšanai. 

 

25. Par Ādažu novada domes Iepirkumu komisijas sastāvu 

________________________________________________________________________ 

(M.Sprindžuks) 

Ir saņemts septiņu (7) deputātu (J.Antonova, A.Keišas, I.Pētersones, E.Plūmītes, K.Sprūdes, 

E.Šēpera, N.Zviedra) parakstīts š.g. 14.augusta priekšlikums (reģ. Nr. ADM/1-18/14/3819-A) 

par Iepirkumu komisijas (turpmāk – Komisija) sastāvu, kas tika izskatīts Finanšu un 

tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 19.augusta sēdē. M.Sprindžuks ierosina veidot 

Komisiju septiņu (7) locekļu sastāvā un piedāvā K.Sprūdei kļūt par Komisijas locekli. 

K.SPRŪDE atbild, ka strādās Komisijā tikai kā Komisijas vadītāja. 

Pēc debatēm (M.SPRINDŽUKS, K.SPRŪDE, E.KĀPA, J.RUKS, E.PLŪMĪTE, E.ŠĒPERS, 

V.BULĀNS, A.KEIŠA, A.BRŪVERS, J.RUKS, G.PORIETIS) [domes sēdes audio ieraksta 

laiks 2.00.59–2.28.36] deputāti vienojas nemainīt Komisijas locekļu sastāvu, bet ja 

deputātiem būs jauni priekšlikumi, izskatīt tos domes ārkārtas sēdē. 
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26. Par grozījumiem pašvaldības budžetā 

________________________________________________________________________ 

(S.Mūze) 

Grozījumi pašvaldības budžetā tika atbalstīti Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas 

š.g. 19.augusta sēdē. 

Plkst. 16.28 E.PLŪMĪTE atstāj sēdi. 

Plkst. 16.30 E.PLŪMĪTE atgriežas sēdē. 

Grozījumi ir papildināti ar 1228 EUR telefonu centrāles bojājumu novēršanai un 4220 EUR 

Ādažu pirmskolas izglītības iestādei par atklātiem papildu remonta darbiem. 

E.ŠĒPERS neatbalsta 10300 EUR pārdali no Saimniecības un infrastruktūras daļas budžeta 

domes priekšsēdētāja otra atbrīvota vietnieka atalgojumam. 

Pēc debatēm (E.ŠĒPERS, M.SPRINDŽUKS, E.PLŪMĪTE, S.MŪZE, E.ŠĒPERS) [domes 

sēdes audio ieraksta laiks 2.33.00–2.39.34] deputāti vienojas balsot par 10300 EUR pārdali 

no Saimniecības un infrastruktūras daļas budžeta domes priekšsēdētāja otra atbrīvota 

vietnieka atalgojumam. 

Plkst. 16.37 K.SPRŪDE atstāj sēdi. 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, 

K.DĀVIDSONE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.RUKS, M.SPRINDŽUKS), „pret” – 6 

(J.ANTONOVS, A.KEIŠA, I.PĒTERSONE, E.PLŪMĪTE, E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), 

„atturas” – nav, (K.SPRŪDE atstāja sēdi) DOME NOLEMJ: 

Atbalstīt 10300 EUR pārdali no Saimniecības un infrastruktūras daļas budžeta domes 

priekšsēdētāja otra atbrīvota vietnieka atalgojumam. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, I.PĒTERSONE, E.PLŪMĪTE, P.PULTRAKS, 

L.PUMPURE, J.RUKS, M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), „pret” – nav, 

„atturas” – nav, (K.SPRŪDE atstāja sēdi)  DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.21 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.3 „Saistošie  noteikumi par Ādažu  novada pašvaldības budžetu 

2014.gadā””. 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr.21 parakstīšanai. 

Plkst. 16.41 K.SPRŪDE atgriežas sēdē. 

 

27. Par atļauju J.Veinbergam savienot Ādažu novada Administratīvās komisijas 

priekšsēdētāja vietnieka amatu ar jurista darbu SIA „Ādažu Ūdens” 

28. Par atļauju J.Veinbergam savienot Ādažu novada Administratīvās komisijas 

priekšsēdētāja vietnieka amatu  ar SIA „Ādažu Ūdens” iepirkumu komisijas locekļa 

pienākumiem 

________________________________________________________________________ 

(E.Kāpa) 

Dome atbalsta E.Kāpas priekšlikumu skatīt darba kārtības 27. un 28.jautājumu kopā. Ir 

sagatavoti divi (2) lēmumu projekti „Par amatu savienošanas atļauju”, kas paredz atļaut Jānim 

Veinbergam savienot Ādažu novada Administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu  

ar jurista darbu SIA „Ādažu Ūdens” un Ādažu novada Administratīvās komisijas 

priekšsēdētāja vietnieka amatu  ar SIA „Ādažu Ūdens” iepirkumu komisijas locekļa 

pienākumiem. Tā kā lēmumu projekti ir administratīvi akti un, ja deputāti balsos „pret”, tad 

tiem ir jānorāda pamatojums šādam balsojumam. 
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Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, I.PĒTERSONE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.RUKS, 

M.SPRINDŽUKS, N.ZVIEDRIS), „pret” – nav, „atturas” – 4 (A.KEIŠA, E.PLŪMĪTE, 

K.SPRŪDE, E.ŠĒPERS), DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.198 „Par amatu savienošanas atļauju”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.198 parakstīšanai. 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, 

K.DĀVIDSONE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.RUKS, M.SPRINDŽUKS), „pret” – nav, 

„atturas” – 7 (J.ANTONOVS, A.KEIŠA, I.PĒTERSONE, E.PLŪMĪTE, K.SPRŪDE, 

E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.199 „Par amatu savienošanas atļauju”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.199 parakstīšanai. 

 

29. Par deputātes K.Sprūdes ievēlēšanu domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu 

komitejā 

________________________________________________________________________ 

(M.Sprindžuks) 

Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 19.augustā sēdē tika izteikts 

priekšlikums, kā arī pamatojoties uz apstiprinātajiem grozījumiem pašvaldības nolikumā, kas 

paredz noteikt Finanšu komiteju 15 locekļu sastāvā, tiek ierosināts ievēlēt deputāti K.Sprūdi 

par Finanšu komitejas locekli. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, V.BULĀNS, 

K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, I.PĒTERSONE, E.PLŪMĪTE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, 

J.RUKS, M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), „pret” – nav, „atturas” – 1 

(A.BRŪVERS), „nebalso” – 1 (K.SPRŪDE) DOME NOLEMJ: 

Ievēlēt deputāti K.Sprūdi par Finanšu komitejas locekli. 

 

– SLĒGTĀ DAĻA – 

Ierobežotas pieejamības informācija. 

 

Sēde slēgta 2014.gada 26.augustā, plkst. 16.50.  

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2014.gada ______________ 


